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Bu çalışmanın amacı, “kamu yönetiminde postmodernizm” 
kavramsallaştırması içinde yer alan iki temel yaklaşımı incelemek. 
Bunlardan ilki yeni kamu işletmeciliği, ikincisi söylem kuramıdır. 
Bu bağlamda çalışmanın birinci savı, yeni kamu işletmeciliğinin 
dönem olarak postmodernizm içinde yer almasına karşın, 
postmodern bilim felsefesi öncüllerinden hareket etmediğidir. 
Çalışmanın ikinci savı ise, postmodern bilim felsefesinden hareket 
eden ve postmodern dönem içerisinde yer alan kuramın söylem 
kuramı olduğudur. Bu iki savın göstereceği sonuç şu olacaktır ki, 
“kamu yönetiminde postmodernizm”1 dediğimizde her ikisi de 
dönem olarak postmodernizm içerisinde yer aldığından, iki 
yaklaşımı da içine alır. Bununla birlikte “postmodern kamu 
yönetimi”2 kavramı asıl olarak söylem kuramını içerir. 
 
Postmodernizm kavramı bağlamında Hassard’ın (1993) çerçevesi 
kanımca açıklayıcıdır. Hassard’a göre postmodernizm hem bir 
tarihsel dönem ve hem de bilgi kuramıdır (epistemoloji). Tarihsel 
bir dönem olarak postmodernizm, 1970’lerde yaşanan kapitalizmin 
krizi sonrasında ekonomik ve toplumsal olarak yeni bir tarihsel 
döneme geçildiğine işaret eder. Bu dönem, post-Fordizm, sanayi 
sonrası toplum veya kapitalizm sonrası toplum gibi adlarla anılır. 
Bilgi kuramı olarak postmodernizm ise, aklın ve hakikatin 
egemenliğinin “yapıbozuma” uğratılmaya çalışıldığı bilim 
anlayışına işaret eder ki postyapısalcılık, postpozitivizm gibi 
kavramlarla ifade edilir. Bu çalışmada odak, postmodernizmin 
ikinci anlamı, bir başka ifade ile, bilgi kuramı/epistemoloji olacaktır.  
 
Bu noktada ‘post’ önekinin açıklanması anlamlı olacaktır. Kelime 
olarak ‘sonra, sonrası’ anlamına gelen bu önek, postmodernizmin 
modernizm sonrası, post-Fordizmin de Fordizm sonrası olarak 
okunmasına olanak verir. Bir dönem olarak kullanıldığında 
kuşkusuz bu önekin kelime anlamı doğrudur. Bununla birlikte, altı 
çizilmesi gereken nokta bu önekin, "radikal bir eleştiri", dahası, 
"reddiye" anlamını içermesidir. Postmodernizm modern eleştirilerin 
radikalleştirilmesi olarak görülebilir. Bu durumda, postmodernizm, 
sadece modernlik sonrası olarak anlam  

                                                   
* Araş. Gör., ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
1 Postmodern “dönem”deki kamu yönetimi anlayışları. 
2 Postmodern “felsefe”den hareket eden kamu yönetimi anlay ışı. 
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kazanmaz, fakat bunun ötesinde modernizmin radikal bir eleştirisi 
ve en önemlisi modernizmin reddi olarak okunmalıdır. 
 
 
A.Modern Bilim Anlayışı ve Yeni Kamu İşletmeciliği 
 
Yeni kamu işletmeciliği, kapitalizmin esnek dönemine (post-
Fordizme) denk gelir, bununla birlikte modern bilim felsefesinin 
reddi veya radikal bir eleştirisi olmak bir yana, modern bilim 
felsefesinin öncüllerinden hareket eder. Bu savın temellendirilmesi 
için odak noktası bilgi kuramı olacağından, ilk olarak modern bilim 
anlayışının açıklanması gereklidir. 
 
1.Modern Bilim Anlayışı 

 
Modern bilim anlayışının ortaya konmasında Galileo’nun önemi 
büyüktür. Forti’ye (1997: 25) göre Galileo düşünce tarihindeki belli 
başlı üç fikrin yaratıcısıdır:  
 

“Birincisi, doğa kesin yasalara uyan olgularla doludur. 
İkincisi, astronominin gösterdiği gibi devasa boyutlardaki 
bir mekanizma bile, gülle gibi sıradan ve âşina olduğumuz 
nesnelerin hareketlerinden çıkarsanmış olan yasalar temel 
alınarak yorumlanabilir. Bu nedenle zekâmız, doğal 
olayların deruni (iç) hakikatini kavrayabilir. Üçüncü ve son 
olarak, bu hakikatin özünde matematiksel olan yasalar 
yoluyla ifade edildiği göz önünde bulundurulduğunda, 
aynen geometri gibi hesaplama da, aklın ideal modelini 
oluşturmaktadır. Genelliğin yüzeyselliğinden sıyrılmak 
istiyorsa, felsefe de bu hakikati tanımak zorundadır.” 

 
Galileo,  Doğan Özlem’in  (1998) evrenselcilik mitosu olarak 
kavramsallaştırdığı olgunun en büyük mimarlarındandı. Newton 
ise, buna  vurucu noktayı koymuştur. Bilim, Newton devrimi 
sonucu, yanılmaz, kesinci ve keşifçi karakteriyle tarih sahnesinde 
yerini almıştır. Bu bağlamda modern bilim anlayışı şöyle şekillenir 
(Özlem, 1998: 56-57): 
 

1. Gerçeklik homojendir ve akla uygundur. Bilimin görevi, 
gözlem/deney ve evrensel yasalar yoluyla bu akılsal yapıyı 
ortaya koymaktır. 

2. Gerçeklik makine gibi düzenli bir biçimde işler. 
3. Gidişat bellidir ve geleceği şimdiden kestirmek 

mümkündür. 
4. Gerçeklik matematiksel dille, evrensel olarak ifade 

edilebilir. 
5. Bilim nesneldir. 
6. Bilimin sonuçları evrensel ve zorunludur. 
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2.Ortodoks Kamu Yönetimi 
 
Evrenselcilik mitosu, yönetim bilimindeki en önemli yansımasını 
bilimsel işletmecilik okulunda bulur. Bu akımın en önemlilerinden 
olan Taylor, evreni (burada örgüt olarak görülmeli) makine olarak 
kurgular ve evrene ilişkin bilimsel yasaları keşfettiğini savlar. Bu 
anlamda modern bilim anlayışının merkezinde yer alır. Taylor 
(1992) bilimsel işletmeciliğin ilkelerinin yazılma amaçlarından 
birinin “en iyi yönetimin, temel olarak açıkça tanımlanmış yasalar, 
kurallar ve ilkelere dayanan gerçek bir bilim olduğunu kanıtlamak” 
olduğunun altını çizer. Öyle ki bu ilkeler her türlü insan eylemine 
uygulanabilirdir. Taylor, en iyi tek yolun, bilimsel bir yöntem 
sonucu bulunabileceğini savunuyordu. Zaman ve hareket yasaları 
içinde, dar görev tanımına dayalı uzmanlaşma, Taylorizmin temel 
mantığıydı. Taylor, en iyi tek yolun ilkelerini şu beş  başlıkta otaya 
koymuştu (Morgan, 1997: 23): 
 

1. İş örgütlenmesi için, tüm sorumluluğu işçiden yöneticiye 
kaydır. 

2. Bilimsel yöntemler kullan. 
3. Tanımlanan işi en iyi yerine getirecek kişiyi seç. 
4. İşçileri, işi verimli şekilde  yapmaları için eğit. 
5. İşçinin performansını gözlemle. 

 
Benzer konumlanış, klasik işletmecilik okulun temsilcilerinden 
Gulick ve Urwick’te de söz konusudur. Yönetimin evrensel 
ilkelerini ortaya koyma uğraşı içerisinde olan Gulick (1937a: 7), en 
temel sorun olarak birimler arası iletişim şebekesini ve denetim 
sistemini ortaya koyar. Gulcik’e (1937a: 7) göre, “örgütün işlevi, 
yöneticiyi, temel amaca ulaşmak için, işin tüm alt bölümlerini 
eşgüdümleme ve harekete geçirmede muktedir kılmaktır.” Bu 
bağlamda, Gulick, temel sorunu yönetici ile ilişkilendirerek, 
yeniden biçimlendirir. Buna göre, “yöneticinin görevi ne olmalıdır?” 
sorusuna cevap arar. Gulick ve Urwick’in bu soruya verdiği yanıt,  
yönetimin “evrensel” ilkeleri olacaktır: Planlama, örgütleme, 
personel alımı, yöneltme, eşgüdüm, raporlama, bütçeleme. 

 
Evrensel ilkeleri ortaya koyma uğraşının yanında, modern bilim 
anlayışıyla örtüşen bilgi kuramına dair Gulick’in görüşleri 
alıntılanmaya değerdir. Gulick (1937b: 191), kesin bilimler-
toplumsal bilimler (exact sciences-social sciences) ayrımına gider 
ve temel farkın “değerler ve sonlar (values and ends)” olduğunu 
ortaya koyar. Bununla birlikte toplumsal bilimlerde yapılması 
gerekenin bu farkın kapanması olduğunu savunmaktır. 
Savunduğu bilgi kuramsal ilkeler bu sonuca varmamızı 
kolaylaştıracaktır (Gulick, 1937b: 191-193): 
 

1. Değerler ve sonlar bir kenara konmalı veya sabit olarak 
varsayılmalı. 

2. “İyi”, “kötü”, “-meli/malı” kavramları bilimsel bir tartışmada 
olmamalı. 
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3. Yönetim biliminde, özel veya kamu yönetimi farketmez, 
temel “iyi” verimlilik olarak kabul edilmeli. 

4. Verimlilik dışındaki tüm değerlere, çevresel olarak 
bakılmalı. 

 
Görülüyor ki yönetim biliminde de “kesin” bilimlere bir öykünme 
söz konusudur. Bunun temel yolu, mekanik evren kurgusu 
içerisinde bilimsel yasa ve ilkelere bilimsel yöntemlerle ulaşmak, 
bunu da nesnellik vurgusuyla yapmaktır.  

 
İşletmecilik ilkelerinin ve nesnellik vurgusunun yönetim biliminde 
yer aldığı bir başka önemli yazar, kamu yönetimi disiplininin 
kurucusu sayılan Woodrow Wilson’dır. “İdarenin incelenmesi” 
(1961) adlı makalesinde Wilson, Kıta Avrupası ile Amerika ve 
İngiltere’nin yönetim geleneğini karşılaştırır. Wilson, Amerika’da 
hüküm süren kötü düzenden şikayet etmekte ve çözüm yolları 
aramaktadır. Wilson, makalesinde Kıta Avrupasında bir bilimin 
ortaya çıktığını ve bu bilimin Amerika’nın çeşitli sorunlarına karşı 
bir çözüm olabileceğini söyler ve bu bilimden faydalanılacaksa 
bunun Amerikalılaştırılması gerektiğinin altını çizer (1961: 57). 
Wilson (1961: 57) Amerika’daki sorunları şöyle betimler: 

 
“Şehir idarelerinin zehirli atmosferi eyalet idarecilerinin hileli 
suları, Washington bürolarında çeşitli fırsatlarda keşfedilen 
kargaşalık, çalışmaksızın ödenen maaşlar ve rüşvet olayları 
bizi Birleşik Amerika’da iyi idarenin ne olduğu hakkındaki 
bilgilerin yaygın olduğuna inanmaktan alıkoymaktadır.”  

 
İşte Wilson, bu sorunların çözülmesinin temelini, yönetimin 
siyasetin “telâş ve heyecanından uzak” (1961: 63) tutulması olarak 
koyar. Siyaset biliminden ayrı olarak şekillenecek olan, yönetim 
bilimi, siyasetten ayrı olarak yönetimin sorunlarına dair çözümler 
üretecektir. Yönetim denince sorumluluk sahibi memurların söz 
sahibi olacağı, liyakate dayalı kamu görevlileri sistemi öngörülür. 
Akbulut’a (2005: 94) göre bunun nedeni yasa benzeri işletmecilik 
ilkelerinin Wilson tarafından benimsenmesidir: “Wilson’un, siyaset 
ve yönetim ayrılığını, işletmecilik/ piyasa ilkelerine dayandırarak 
inşa etme öngörüsü aynı zamanda değerlerden arınmış bir kamu 
yönetimi yapılandırma isteğini de kendi içinde barındırmaktadır.” 
Wilson’un tavrının bilimsel işletmecilik akımı ile olan benzerliği 
Akbulut (2005: 96-97) tarafından şu şekilde açıklanır: “Bilimsel 
yönetim akımını da kapsayan klasik yönetim kuramının temel 
varsayımları, aslında Wilsoncu paradigmanın savlardır: 1. 
Yönetimin görevlerini siyaset belirler ancak yönetim, siyasal alanın 
dışında bulunur, ve 2. yönetim, bir bilim olarak dönüştürülebilir.”  

 
Bu düşünce tarzı ve yönetim mekanizması, Weber’in bürokrasi 
anlayışı ile paraleldir. Weber’e göre yasal-ussal otoritenin yönetsel 
yapısına denk düşen bürokrasi “en ussal örgütlenme biçimi” olarak 
görülür. Diğer örgüt biçimlerine göre bazı avantajları vardır: 
kesinlik, hız, açıklık, düzenlilik, güvenilirlik ve verimlilik. We- 
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beryen bürokrasi anlayışı uzmanlık üzerine kuruludur ve teknik 
bilginin öneminin altı çizilir. Madem ki bilgi yaşamsaldır, o zaman 
liyakat sistemi kamu görevlileri yapısına yerleştirilmelidir. 
Memurların seçimi, atanması ve eğitilmesinde belirli standartların 
belirlenmesi, uzmanlık bilgilerinin sınanmasına ve geliştirilmesine 
ilişkin önerilerdir. Memurların kararlarını (duygular gibi) öznel bir 
ölçüte göre değil, nesnel, tam bir bilgiye dayanarak en doğru 
kararı verecekleri varsayılır. (Araçsal ussallık) Bu önerme, “keyfi” 
karar vermeyi engelleyecek ve yasalara bağlı öngörülebilir politika 
sürecini imleyecektir. (Weber, 1998: 290-324; Smith, 1998; San, 
1971) 

 
Liberal bürokrasi anlayışı, yönetim-siyaset ayrılığı savının 
temelinde yer alır. Bürokrasiye boyun eğen bir rol verilir, çünkü 
bürokrasi onlar için daha fazla devlet müdahalesi demektir. Devlet 
müdahalesi, liberal anlayış açısından piyasaların egemenliğine 
karşı bir tehdittir. Bürokrasiyi ikincil bir konumda tutmanın tek yolu, 
onları siyasal liderlere tabi ve sorumlu kılmaktır. (Smith, 1988) 
Yönetim-siyaset ayrılığının savunusun liberal bir çıkış noktası 
olmasının nedeni de burada yatmaktadır. Böylece yönetim 
siyasete tabi olacak ve “liberal demokrasi zarar görmeyecektir.” 
Görülüyor ki, yönetim-siyaset ayrılığı ve bürokrasinin nesnelliği 
anlayışları, hem işletmecilik temelli ilkeler açısından (verimlilik) 
hem de siyasal gerekçelerle (müdahalecilik ve hatta bürokrasi 
diktatörlüğü) savunulmaktadır. Altını çizmek gerekirse, bunun 
arkasındaki ideolojinin liberalizm olduğu bir saptama olarak 
söylenmelidir. Bu çerçevede yeni kamu işletmeciliğinin hem 
modern yönü hem de liberal yönü daha da açıklığa kavuşmuş 
olacaktır. 

 
 

3.Yeni Kamu İşletmeciliği 
 

Fox ve Miller’ın (1995) ortodox/modern kamu yönetimi anlayışı 
olarak ortaya koyduğu, yukarıda ana hatlarıyla açıklanan, üç temel 
taş şudur: 

 
1. Yönetim-Siyaset Ayrımı 
2. Yönetimin İlkeleri 
3. Bürokrasi 

 
Yukarıda bahsettiğim genel çerçeve içinde konuya 
yaklaştığımızda, modern kamu yönetimi, hem kamu hem özel 
sektörde işleyecek evrensel (işletmecilik) ilkeler(i) ortaya koyma 
amacındayken, bu ilkelerin “siyasetin telaş ve heyecandan uzak” 
yerinde getirilmesi amacıyla bürokrasiye “boyun eğme” görevi 
yükleyen bir anlayış olarak özetlenebilir. Böyle bir modern kamu 
yönetimi ve bilim anlayışını yeni kamu işletmeciliğine 
uyguladığımızda, bu çalışmanın ilk temel savı  
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ortaya çıkacaktır: Yeni kamu işletmeciliği, kuramsal3 öncülleri 
açısından modernizm düşüncesi üzerine kendini inşa eder. Bu 
nedenledir ki, bilgi kuramı bakımından (epistemolojik olarak) 
postmodern olarak değerlendirilemez. Bununla birlikte 
1970’lerdeki petrol krizine verilen bir yanıt olması itibari ile 
postmodern dönem/post-Fordizm içerisinde yer alır.  
 
Yeni kamu işletmeciliğinin (NPM) tanımı ile başlayalım. NPM 
(Dreschsler: 2005), “iş ilkelerinin ve işletme tekniklerinin özel 
sektörden kamu sektörüne transfer edilmesidir,” aynı zamanda 
neo-liberal devlet ve ekonomi anlayışı üzerine kurulur ve bununla 
simbiotik (ortak yaşar) bir ilişkisi vardır. Post-otistik ekonomist 
Dreschler’in belirtttiği gibi standart ekonomi kitaplarının öncüllerini 
paylaşır. Buckingham’dan (1958: 37-43) yola çıkarak Adam 
Smith’in klasik ekonomi kuramının temel öncülleri ile başlamak bu 
anlamda yararlı olacaktır. Smith, doğal düzenin ve dengenin 
varolduğu bir evren varsayar. Engeller yok edildiği takdirde herkes 
en kârlı ve verimli istihdama kavuşacaktır. İkinci temel varsayım, 
ekonomik insandır, yani homo-economicus. Buna göre insanlar 
ussaldır ve kendi ekonomik çıkarlarını gerçekleştirmek için 
çabalarlar. Üçüncü temel varsayım ise çıkarlar arası ahenk veya 
uyumdur. Buna göre her insanın kişisel çıkarları toplamı genel 
kamu çıkarına eşit olacaktır. Üretici tüketici ile, kısa dönem uzun 
dönemle ve bireysel çıkar kamu çıkarıyla ahenk içinde olacaktır. 
Görünmez el, bu ahengi sağlayacaktır.  

 
Yeni kamu işletmeciliği her şeyden önce bu modern varsayımlar 
üzerine kuruludur. deLeon ve Denhardt’ın (2000: 91) belirttiği gibi 
yeni kamu işletmeciliği perspektifini yansıtan yönetimin yeniden 
icadı hareketine göre “dar olarak tanımlanmış kişisel çıkarların 
takip edilmesi durumunda kamu çıkarına ulaşılacağını savunur. 
Öyle ki “piyasa güçlerinin serbest oyunu kişisel çıkarlı katılımcıları 
(bireyler, toplumsal gruplar, kurumlar, şirketler) bir şekilde 
maksimum ulaşılabilecek toplumsal iyiyi temsil eden dengeye 
ulaştıracaktır.” Açıktır ki, NPM, doğal dengenin sağlanması 
durumunda en verimli kaynak kullanımının da mümkün olduğunu 
savunur. Zaten verimlilik, en temel ilkeleridir. İleride de belirtileceği 
gibi, diğer modern öncüller gibi bu temel kavram da postmodern 
yazarlar tarafından yapıbozuma uğratılacaktır. 

 
Bunun yanında NPM, modern bilimin en önemli miti olan nicelik 
veya sayısallık, bir başka anlatımla, matematiksel ilişkiler ile ifade 
etme özelliğini paylaşır. (Dreschsler: 2005) Performans 
değerlendirme ve ölçme bunun en belirgin örneğidir. Matematiksel 
ifadelendirme ve ölçme-değerlendirme herkesin yapabileceği rutin 
işlemler olmayıp, uzmanlık gerektiren işlerdir. Bu nedenle, NPM 
uzmanlığa ve  

                                                   
3 Güzelsarı (2004), NPM’nin kuramsal kaynakları olarak işletmecilik, neo-Taylorizm ve 
kamu seçişi kuramını belirtir ki bu da NPM’nin modern öncüllerden hareket ettiği savımıza 
destek verir. 
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teknik bilgiye özel önem verir. İşte bu noktada modern kamu 
yönetimi anlayışı ile ortak noktalar değerlendirmeye alınabilir. 
Yönetimin yeniden icadı hareketi ile bu değerlendirmeyi yapacak 
olursak, evrensel ilkelere karşı olan bu anlayışın aslında kendisi 
birtakım ilkeler öne sürmektedir. Öyle ki, bu ilkeler iddia ettiklerinin 
aksine neo-liberal ideolojiden bağışık değildir. Eski başkan 
yardımcısı Al Gore ve yönetimin yeniden icadı kitabının yazarları 
Osborne ve Gaebler, amaçlarının hükümetin ne yapması 
gerektiğini ortaya koymak olmadığını sadece hükümetin bunu 
nasıl yapmaları gerektiğini açıklığa kavuşturmayı hedeflediklerini 
belirtir. Bir başka ifade ile, hangi parti ve hangi ideoloji olursa 
olsun, öne sürdükleri ilkeler her hükümet veya yönetim tarafından 
uygulanabilecektir. (Aktaran, Spicer, 2001: 357) 

 
Her şeyden önce, yönetimi yeniden icadedenler hem kamu hem 
de özel sektör için sihirli yöntemler önerdiklerini4 iddia 
etmektedirler. Yani ortodoks veya modern kamu yönetiminin en 
temel yapıtaşlarından birini benimsemektedir. Bunun yanında 
yalnızca örgüt düzleminde değil, ülke ve kıta düzleminde de bu 
ilkeler geçerlidir. Yeni kamu işletmeciliği anlayışı her yerde her 
derde deva olarak sunulur ki bu da modern bir tavırdır. Dahası, 
yönetimi yeniden icadederken tamamıyla ussal ve siyasetten 
uzaklaştırılmış bir yönetim arzu edilir ki bu yönetim-siyaset 
ayrımına tekabül eder. Öyle ki onlar için güçlü iktidarlarla 
yönetimin yeniden icadı daha kolaydır çünkü “az bir fren denge 
[mekanizması] ile, kendi amaç ve hedeflerini belirleme ve takip 
etme gücüne sahiptir.” (Aktaran, Spicer, 2001: 359) Weberyen 
araçsal ussallık yönetimin görevi olduğu gibi, siyasal ve toplumsal 
olaylardan kaçmak başarı olarak yorumlanmaktadır. 
Postmodernler tarafından da çok eleştirilecek olan husus, taraflar 
arası çatışma ve çelişmenin hayatın vazgeçilmez bir tarafı olarak 
değil de hata olarak görülmesidir. (Spicer, 2001: 358) 
Postmodernlerce eleştirilecek olan klasik temsili demokrasi 
sınırları içerisinde sıkışıp kalan yeni kamu işletmeciliği, vatandaşa 
da müşteri sıfatını vererek onun siyasi kişiliğini elinden alır. 
Borgmann (Aktaran, Box vd., 2001: 611) müşteri sıfatının 
yurttaşlığın reddi olduğunu, müşterinin olduğu yerde temel 
kararların çoktan alınmış olduğunu belirtir. Dolayısıyla, müşteri 
varsa yurttaş yoktur.  

 
Sonuç olarak, yeni kamu işletmeciliği anlayışı, yalnızca özel sektör 
tekniklerini değil özel sektör değerlerinin de kamuda 
benimsenmesini ister. (deLeon ve Denhardt, 2000: 90). Böyle bir 
talebin aslında kamusu olmayan bir yönetime veya işletmeye yol 
açacağı Stivers (2000: 11) tarafından eleştirel bir biçimde ortaya 
konmaktadır. 

 
 

                                                   
4 Müşteri odaklılık, sonuçlara odaklılık, performans yönetimi, kamu girişimciliği vs. (Spicer, 
2001: 354) 
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B.Postmodern Bilim Anlayışı ve Söylem Kuramı 
 
Birinci sav temellendirildikten sonra, sıra bu çalışmanın ikinci 
savına geldi. Bu bölümde, bilgi kuramı bağlamında “postmodern 
kamu yönetimi” anlayışı ortaya konmaya çalışılacaktır. Bilim 
felsefesine verilecek referansın aslında pratik bir yönü olmaktadır. 
Frederickson ve Smith’in (2003: 127) kanımca haklı olarak 
belirttiği gibi, “postmodern kamu yönetimi kuramı en kolay 
pozitivizm ve objektif toplum bilimlerinin antitezi olarak 
anlaşılabilir.” Bu nedenle, öncelikle postmodern bilim felsefesi 
ortaya konmaya çalışılacaktır. 
 
1.Paradigmalar: Kuhn 
  
Kuhn ile açıklamalara başlamadan önce, paradigma kavramını 
ortaya koymak yaralı olacaktır. Demir’in (1997: 54) aktardığına 
göre, Masterman, bu kavramın Kuhn tarafından tam yirmi bir 
değişik anlamda kullandığını tespit etmiştir. Bunlardan bazıları, 
“bilimsel başarılar, mitler, felsefe, birbirine bağlı sorunlar kümesi, 
klasik eser, ders kitabı, gelenek, analoji, metafizik kurgu, model, 
örüntü, araçlar, siyasal kurumlar kümesi, standart, örgütleyici ilke, 
epistemolojik bakış açısı, yeni görme biçimi vs.” (Demir, 1997: 54). 
Ancak, yakından bakıldığında bu kavramların bir ortak noktası 
bulunduğu konusunda Demir’e katılmak mümkündür, zira bu 
kavram “bilginin içinde üretildiği topluluğa izafeten tanımlanmıştır”, 
yani başka bir anlatımla bu kavram, göreli bir bilgi kuramsal bakış 
açısını ifadelendirir. 
  
Kuhn’un temel savunusu tam da bu noktada ortaya çıkar, zira 
Kuhn’a göre, bilim, belirli bir zamanda belirli bilim toplulukları 
tarafından kabul edilmiş paradigmalardan ibarettir. Başka bir 
deyişle, nesnel olmadığı gibi, doğru veya yanlışlığından 
bahsetmek de anlamlı değildir. Keat ve Urry’nin (1994) 
kavramlarıyla, bu paradigmalar ve dolayısıyla bilim, aslında bir 
konvansiyondan (uylaşım) başka bir şey değildir. Dolayısıyla 
aslında bilim, iknaya dayanır ve ikna gücünü yitiren paradigma 
yerini bir başka paradigmaya bırakır. Kuhn bu süreci, normal 
(olağan) bilim ve devrimci (olağanüstü) bilim kavramlarıyla açıklar. 
Kuhn’a göre normal bilimde, bilim adamları kendi paradigmaları 
içinde çalışır, ancak gün gelir ve anomaliler (kural dışılıklar) artar 
ve bu paradigmayı sarsmaya başlar: “Olağan bilim (...) sürekli 
olarak rayından çıkar. Çıktığı zaman da, yani uğraş var olan 
bilimsel uygulama geleneklerini yıkacak derecede aykırı 
belirtilerden kaçamaz duruma geldiğinde, bilim çabasını sonunda 
yepyeni bir ilkeler bütününe ve yeni bir bilim yapma temeline 
götürecek olan olağanüstü arayışlar başlamış demektir” (Kuhn, 
1995: 49). Devrimci/olağanüstü bilim döneminde, bu sorunlarla 
başa çıkamayan paradigma yerine, artık yeni bir paradigma ortaya 
çıkar. Ancak buradaki vurucu nokta, yeni paradigmanın 
öncekinden daha iyi olmak gibi bir zorunluluğu olmamasıdır. 
Bunun temel nedeni Kuhn’un eşölçülemezlik (incommensurability) 



39 
 

 

kavramıdır. Kuhn’a göre, paradigmaların kendine özgü terimleri 
vardır ve bunlardan hiçbiri anlamı değiştirmeden ya da bozmadan, 
dışarıdan anlaşılamaz (Demir, 1997: 53). Bunun anlamı şudur: Bir 
paradigma ancak kendi içinden anlaşılabilir, yani  başka bir 
paradigma, öteki paradigmayı anlayamaz. Bu da demek oluyor ki, 
paradigmalar arasında doğru veya yanlış gibi bir seçiş ya da 
yeğleme kesinlikle söz konusu olamaz. Bunun bir nedeni Kuhn’a 
göre, paradigmaların soru ve cevaplarının birbirinden farklı 
oluşudur (Demir: 1997: 58). Bunun anlamı, farklı temellere 
dayanan, farklı varlıkbilimsel anlayışları savunan görüşler 
arasında, doğruluk yanlışlık gibi bir niteleme anlamsızdır, zira her 
paradigmanın önermeleri kendilerine göre doğru olacaktır.   
 
2.Her şey gider: Feyerabend 
 
Postmodern bilim anlayışı ortaya konarken belirtilmesi gereken 
diğer önemli isim Feyerabend’dir. Feyerabend (1991a: 55) "ne 
denli saçma ya da eski olursa olsun, bilgimizi geliştirmeyecek bir 
düşünce yoktur" derken temel ilkesini de ortaya koyuyordu: Her 
şey gider. Feyerabend’in en büyük özelliği, farklılıklara verdiği 
önemdir. Herkese söz hakkı verilmesi gerektiği, herkesin 
söyleyecek bir şeyi olduğu ve bunun insanlığın ilerlemesi 
açısından çok önemli olduğunu savunmaya çalışır. Feyerabend’e 
(1991b, 1995) göre bilim dahil her tür bilgi biçimi bir gelenektir ve 
hiçbiri diğerlerinden üstün değildir. Bu nedenle, herkese 
düşüncelerini ifade etmede eşit fırsatlar tanınmalıdır ve toplumla 
ilgili bir sorun olduğunda, sözde bilimle uğraşan uzmanlara değil 
de halka sorulmalıdır. Çünkü O’na göre, bir toplum için neyin 
doğru neyin yanlış olduğuna en iyi toplumun kendisi karar 
verebilir: “Yurttaşların önüne konan yasa, âdet, gelenek ve olgular 
sonuçta insanların bildirim, inanç ve algılarına dayanırlar ve bu 
yüzden önemli meselelerin çözümünde ilgili insanlara (onların algı 
ve düşüncelerine) başvurulmalıdır, soyut faillere ya da 
bilmemneredeki uzmanlara değil. (Feyerabend, 1995: 64)” İşte bu 
nedenledir ki Feyerabend’e göre (1991b: 42) “özgür bir toplum, 
bütün geleneklerin eşit haklara, eğitime ve öteki erk odaklarına 
ulaşma imkânları açısından eşitliğe sahip oldukları bir toplumdur.” 

 
Açıktır ki, Feyerabend (1991b: 109), bilimden yola çıkan uzmanları 
küçümsemekte ve onların aslında “önyargılı, güvenilmez ve dış 
denetime muhtaç” bilgiler ürettiğini söyler. Sonuç olarak 
Feyerabend’e göre, bilim, aslında, birçok ideolojiden birisidir. 
 
Bu açıklamalardan sonra, postmodern epistemolojinin özelliklerini 
sıralayalım (Özlem, 1998: 61): 
 

i. Gerçeklik karmaşıktır. 
 

ii. Gerçeklik, hiyerarşik değil, heterarşiktir. 
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iii.  Gerçeklik holistik ve harmonik değildir. 

iv.  Gerçekliğin mekanik bir bütünlüğü yoktur. 

v. Gelecek önceden bilinemez. 
vi. Doğrudan nedensellik, yani her nedenin bir sonuç 

doğurduğunu ifade eden türden tek yönlü bir nedensellik 
yoktur; sadece karşılıklı etkileşim vardır.   

vii. Gözlemciyi gözlenenden ayıran bir mesafe yoktur. 

viii.Nesnellik diye bir şey yoktur. 

ix.  Tümel/mükemmel bilgi yoktur. 

x.  Tek bir doğru yoktur. 

 
O zaman, altı çizilmesi gereken nokta, postmodern sıfatını 
alabilmesi için bir kuramın her şeyden önce dengede duran bir 
doğal düzeni reddetmesi, tahmin edilebilirliği ve nedenselliği 
aşması, nesnelliği reddetmesi, bırakın tek doğruyu doğrunun 
çokluğunu kabul etmesi, post-otistik ekonomistlerin dediği gibi 
standart ekonomi kitaplarındaki klasik liberalizmin ilkelerine sırt 
çevirmesi gerekmektedir. 
 
3.Postmodern Kamu Yönetimi 
 

Yukarıda Kuhn ve Feyerabend ile çizilen postmodern 
çerçevenin nasıl okunması gerektiğine dair yönetim biliminden bir 
örnek yararlı olabilecektir. Görülüyor ki, Kuhn ve Feyerabend 
bilimin tam anlamıyla öznel bir uğraş olduğu konusunda tezlerini 
ortaya koymaktadır. Bu görüşün yönetim bilimindeki yansımasını 
Morgan’da (1997) görüyoruz. Morgan, paradigmalar kavramı 
yerine metaforu kullanıyor ve ilk tezini şöyle şekillendiriyor: “Tüm 
örgüt ve yönetim kuramları, bize, örgütleri ayırt edici kısmi yollarla 
görmeye, anlamaya ve yönetmeye izin veren örtük imgeleri veya 
metaforları temel alır” (Morgan, 1997: 4). Morgan, metaforların tek 
yanlı bir bakış açısı getirdiğini, gerçekliğin yalnızca bir kısmını 
ortaya koyduğunu hatta gerçekliği tahrif ettiğini savunur. Metafor, 
der, tam değildir, iki taraflıdır ve yanlış anlamaya müsaittir. 
Örneğin “örgüt bir makinedir” dediğimizde, “hayır makine değildir” 
deme şansımız kalmaz ve bu gerçekliği göremez. İkinci temel tezi 
bu bağlamda şöyle şekillenir: “Bir kuramı metafor olarak 
tanımlamak, hemen, hiçbir kuramın bize kusursuz veya 
mükemmel bir bakış açısı sunamayacağının değerlendirmesini 
yaptırır” (Morgan, 1997: 5). Morgan (1997: 430), zaten amacının 
postmodern dünyanın ikilemlerini ve belirsizliklerini anlamak için 
postmodern bir bakış yaratmak olduğunu söyler. 
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Bu genel çerçeve içerisinde bilgi kuramsal olarak postmodern 
sıfatını hak eden söylem kuramları5 ortaya konabilir.  
 
Postmodern kamu yönetimi, modern kamu yönetiminin sabitlediği, 
şeyleştirdiği, doğru olarak kabul ettiği kavram ve anlayışlara karşı 
çıkar. Bunu yaparken inşacılık (constructivism) ve yapıbozum 
(deconstruction) temel yöntemler olarak belirir. (Bogason, 2001) 
Fox ve Miller’ın (1995: 80) toplumsal inşacılık görüşlerinin 
temelinde Merleau-Ponty’nin beden-özne kavramsallaştırması 
yatar: “Düşüncenin şeyleştirilmiş gereksinimlerini bir kenara 
attığımızda, kategori öncesi ve felsefe öncesi ortada kalan, 
[kişinin] cismani beni/kendisi (self) ve onun eylem alanıdır.” 
Merleau-Ponty beden-öznenin ve onun dünyasının asıl deneyim 
dünyası olduğunu belirtir. Merleau-Ponty, daha da ileri giderek 
bedenin bilinç öncesinde dahi anlam ürettiğini söyler ve buna 
bilinç öncesi bedensel yönlendirme (preconscious bodily 
orientation)  adını verir. Ona göre, beden biz farkında olmasak da 
hareket eder; örneğin farkında olmadan, yürürken, ağaçlara, 
arabalara bakarken engellerden kaçınabiliriz. Bununla birlikte asıl 
önemli olan beden-öznenin bilinçli eylemleri olduğundan, Merleau-
Ponty, beden ve çevrenin birbirine ilişkilendirilmesi amacıyla 
“eylemin bilinçliliği” kavramını önerir. Beden, bilinçli eylem ile 
kendisini durumla (situation) ilişkilendirir. Öznenin beden ve durum 
ile ilişkilendirilmesinin önemi inşacılık düşüncesinde karşımıza 
çıkar. Buna göre gerçeklik toplumsal olarak inşa edilir. Beden, bizi 
dış dünyaya bağlar. Önemli olan beden ile dış dünya arasında 
bilinçli bir ilişki kurmaktır. Bu, projesi olan etkin bireyler demektir. 
Madem ki gerçeklik toplumsal olarak inşa edilir, o zaman 
toplumsal gerçekliğe veya onun bir yansıması olan kurumlara 
bağışıklık tanınamaz, bunlar şeyleştirilemez. O zaman, toplumsal 
gerçekliği değiştirme projesi olan bireyler, aslında toplumsal 
gerçekliği değiştirme potansiyeline de sahiptirler. Sonuç olarak 
eğer veri bir gerçeklik toplumsal olarak inşa ediliyorsa, bu 
gerçekliğin yeniden toplumsal olarak oluşturulabilmesi gereklidir.6 
  
Yapıbozum, postmodern kamu yönetimcileri tarafından kullanılan 
diğer bir yöntemdir. Derrida’dan yola çıkan bu yönteme geçmeden 

                                                   
5 White (1998: 471), Farmer, Fox ve Miller ile McSwite’ın içinde bulunduğu hareketi “söylem 
hareketi” olarak adlandırır ve ortak noktalarının geçmişin disiplini saplantılı bir şekilde 
ussalcılık ve teknokratik uzmanlıkla kimlikleştirmesine karşı durmaları olduğunu belirtir. 
6 Giddens kurumların tekrarlı pratikler olduğunu söylerken, tekrarların da alışkanlıklarla 
ilişkili olduğunu belirtir. Böylece bu alışkanlıkların değişimi, kurumların da değişimini 
sağlayabilecektir. Giddens’ın yapmak istediği aslında yapısalcılığın ve işlevselciliğin 
“toplumsal bütün”ü aşırı değerlemesinden kaynaklanan riskleri azaltmakt ır.  Giddens’a 
(1984) göre “yapısalcılık ve işlevselcilik toplumsal bütünün bireysel parçalar üzerindeki 
üstünlüğüne güçlü bir şekilde vurgu yapar,” yani “toplumsal nesne emperyalizmi” [yapar]. 
Giddens (1984: 2) (ayrıca Fox ve Miller, 1995: 87) amacının “yapılaşma (structuration) 
kuramı ile bu tarz imparatorluk kuran çabalara bir son vermek olarak görür. Giddens, 
bireylerin veri bir toplumsal yapı içinde dünyaya geldiklerini ancak bunların kendileri 
tarafından değiştirilecebileceğini belirtir. Böylece tek taraflı istenççilik ve tek taraflı sistemin 
şeyleştirilmesi tehlikesi ortadan kalmış olacaktır.  
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önce Derrida’nın différAnce kavramsallaştırmasının açıklanması 
yararlı olabilir. Buna göre Fransızca ertelemek (differer) ve farklılık 
(différence) kavramları ile kelime oyununa girişen Derrida, bir 
kelimeyi başka bir kelime ile açıklamanın anlamı ertelediğini ve 
anlam ertelendikçe anlamın da farklılaştığını belirtir. Bir başka 
ifade ile différAnce, “tanımlamanın tanımlanan şeyin kendisine 
değil onun diğer metinlere yaptığı pozitif ve negatif göndermelere 
bağlı olduğu yolundaki yapısal ilke[dir]. Anlam zamanla değişir ve 
anlamın atfedilmesi son kertede sonsuza kadar ertelenir, tecil 
edilir" (Rosenau, 1998: 14). Bunun anlamı, hakikatin reddidir. 
Madem ki anlam kendini erteliyor ve mutlak anlama ulaşamıyoruz, 
o zaman mutlak doğruya ulaşmak da mümkün olmayacaktır. Bu 
durum her metnin, her yoruma açık olduğunu da gösterir. Yazar, 
artık kendi metninin yazarı değildir. Her okuyucu o metnin ayrı ayrı 
yazarı konumuna gelmiştir. Buna okunabilir metinler (Rosenau, 
1998: 16) denir. Madem ki her metin her yoruma açıktır, o zaman 
her metni yapıbozuma uğratmak mümkündür. Yapıbozum, aslında 
tanımı yapıldığı takdirde kendisi ile çelişecek bir kavramdır. 
Madem ki hiçbir kavram tanımlanabilir değildir, o zaman bu 
kavramı tanımlamak da mümkün olmayacaktır. Öyle ki, Derrida, 
“yapıbozum ne değildir?” sorusuna, “her şey”, “yapıbozum nedir?” 
sorusuna “hiçbir şeydir” diyerek yanıt vermektedir. Daha anlaşılır 
kılmak için yine de şunu söyleyebiliriz: Yapıbozum bütün 
argümanların yanlış olduğunu anlamamıza yardımcı olur. 
(Aktaran, Farmer, 1995) Daha doğrusu, “yapıbozumun amacı 
herhangi bir metnin kesin bir yorumunun mümkün olduğunun 
reddiyesini içerir.” (Farmer, 1995: 180) İşte postmodernizm 
içindeki radikallik buradan gelir. Postmodernizm, her şeyi 
yapıbozuma uğratır. Sorun şu ki (aslında postmodernler için sorun 
değildir bu) yerine bir şey koymazlar. Çünkü yerine ne konsa, o da 
yapıbozuma uğratılmaya mahkumdur. 

 
Farmer’ın verimliliği yapıbozuma uğratma denemesi bu bağlamda 
hem yapıbozumun örneklendirilmesinde hem de yeni kamu 
işletmeciliği ve diğer yönetim kuramlarının özellikle üzerinde 
durduğu ve hatta amaç olarak belirttiği bir ilkenin postmodernler 
tarafından nasıl eleştirildiğini de gösterir. 

 
Her şeyden önce ilk adım Farmer açısından verimliliğin toplumsal 
bir inşa olduğunu belirtmektir. Yani, verimlilik verili veya nesnel bir 
kavram değildir. Yukarıda belirtildiği gibi, o da diğerleri gibi, 
toplumsal olarak yaratılmıştır. Biçimlenmeye ve yeniden 
biçimlenmeye açıktır. İkinci adımda verimliliğin kültürel olarak 
göreli olduğu belirtilir. Verimlilik, Farmer’a göre modernliğin, ya da 
Aydınlanmanın ideallerinin bir yansımasıdır. Bu kavramın 
arkasında ussallık aracılığıyla insanın mutluluğu düşüncesi vardır. 
Farmer (1995: 195) daha da ileri giderek, verimliliğin denetim 
aracı olarak kullanıldığını zira bunun toplumsal bir denetim dilinin 
parçası olduğunu söyler. Özetle söylersek Farmer verimlilik 
kavramını yapıbozuma uğrattığında verimliliğin içerdiği uzantıları 
şu şekilde saymaktadır: 1. Bilimsel yö- 
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nelimli toplum. 2. Ceza korkusu, 3. Hazırlayıcı disiplin/terbiye ve 
eğitim, 4. Verimlilik artışı olarak ücret artışının kutlanması, 5. Sık 
tekrar. 

 
Madem ki toplumsal gerçeklik tekrarlı bir pratiktir, verimliliğin de 
tekrarlı oluşu ve kendini yeniden yaratışı onun kültür içinde 
yeniden üretimini sağlar. Dahası, disiplin ve terbiye sağlayıcı 
verimlilik, istenmeyen bir amaç durumunda istenmeyen bir 
davranışı cesaretlendirir. (Farmer, 1995: 197) Son olarak 
verimliliğin değişik anlamları olabilir. Verimlilik, israf istemez. 
Bununla birlikte, özel sektör için israf anlamına gelen bir şey, 
toplum için israf anlamına gelmeyebilir. (Farmer, 1995: 200) 
Örneğin transfer harcamaları, ya da işçi ücretleri gibi. 

 
Görülüyor ki, yeni kamu işletmeciliğinin en temel kavramlarından 
biri olan verimlilik postmodern kuramcılar tarafından yapıbozuma 
uğratılmaya mahkum modern kavramlardan biri olarak görülür. 

 
Postmodern bilim anlayışının doğal sonucu radikal çoğulculuk7 
olarak görülebilir. Tek bir doğrunun olmadığı kabulü, her sözü 
değerli kılar. Bu durum, herkese söz hakkının tanındığı bir 
çoğulculuk anlayışına denk düşer. Yukarıda bahsedildiği gibi, Fox 
ve Miller’a (195: 78, 91) göre, öznenin bilinçli eylemleri ile 
toplumsal olarak “yeniden” yaratılabilen gerçeklik, söylemsel 
istenç oluşumu (discursive will formation) yoluyla yeniden 
yaratılabilir. Dolayısıyla gerçekliğin yeniden üretilebilmesi için 
söylem ön plana geçmektedir. Asıl amaç da tahrif edilmemiş 
özgün söylemin (authentic discourse) yaratılmasıdır. Yaratılacak 
söylemin özgün olması talebi, Fox ve Miller’ın güncel Amerikan 
demokrasisi eleştirisi bağlamında anlam kazanır. Fox ve Miller’a 
(Aktaran, Şener, 2001) göre, kişilerin istek ve ihtiyaçları artık 
kişilere ait değildir, medya tarafından manipüle edilmiştir. Bir 
başka ifadeyle özgün değildir. Gerçeklikle gerçek olmayan 
arasındaki ayrım bulanıklaşmış ve aşırı-gerçeklik kendini gerçek 
olarak sunmuştur. İmaj, özün önüne geçmiş ve politikada fikirler 
ve projeler değil, retorik ve semboller ön plana geçmiştir. Yapılan 
tartışmalar artık bağlamlarından koparılmış, aşırı-gerçekliklere8 
dolaşıktır. Dolayısıyla bir gerçeklik etrafında değil, aşırı-gerçeklik 
etrafında döner. Artık katılımı sağlayacak “özne” ölmüş 
olduğundan, bu noktada demokrasinin tanımındaki “halkın halk 
tarafından yönetimi” önermesinin iddia edilemez bir hal almıştır  

                                                   
7 Radikal çoğulculuktan anlaşılması gereken şudur: “Katılımın amaçladığı herhangi bir 
değer ya da amaç yoktur, bir başka ifade ile, katılımın yöneleceği ortak yarar veya ortak 
doğrular yoktur. Katılım sonucu ortaya çıkacak her şey tartışmaya açık olduğu gibi, bunun 
bir durak noktası da yoktur” (Şener, 2005). 
8 Aşırı-gerçeklik olarak çevrilebilecek olan “hyperreality” kavram ı, gerçekle gerçek dışı 
arasındaki ayrımın artık fark edilemeyecek düzeyde bulanıklaştığını ifade eder. Buna göre 
artık gerçek olmayan gerçek olandan daha gerçekmiş gibi sunulur. Artık işaretler ve 
kelimeler topluluk söylemelerinden ayrılmıştır (Fox ve Miller, 1995: 7, 46). Örneğin pembe 
dizilerdeki kötü kahramanlar artık o dizi film bağlamında değerlendirilip gerçeklikten 
koparılmış, kötü karakter gerçekten daha gerçek olarak yani aşırı-gerçek olarak 
sunulmuştur. 
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(Fox ve Miller, 1995: 39). İşte, Fox ve Miller bu tarz bir tahrif 
edilmiş katılıma karşı, özgün söylemi savunmaktadır. Fox ve Miller 
buna “kamu enerji alanı” demektedir. Habermas’ın kamusal alan 
düşüncesinden esinlenen Fox ve Miller’ın Habermas’tan temel 
farkı oydaşmanın (konsensüsün) reddidir. Önemli olan bir 
oydaşmaya varmak değildir, başka bir ifadeyle önemli olan sonuç 
değildir, tam tersine bizatihi sürecin kendisidir.  

 
Söylem (…) özneler arası, durumsal ve açık uçludur. 
Söylemden çıkan herhangi bir uzlaşma da dahil olmak 
üzere, tüm ifadelerin tartışma götürür olduğunu 
varsayıyorum. Konsensüs, diğer taraftan, ya kaba bir 
zorlamayla ya da stratejik bir dışlamayla gerçekleşir. 
Kamusal söylemde otoriter nihai bir karar yoktur. (…) 
Bunun yerine çeşitli dinlemeye değer sesler ve yönelimler 
vardır. (Miller, 2000: 90). 
 

Benzer şekilde Farmer (2001: 475) da enerji metaforunu kullanır. 
Farmer’ın asıl amacı iki9 birbirine zıt ve çelişkili söylemleri 
çarpıştırıp taze ve kayda değer bir kamu yönetimi enerjisi 
yaratmaktır. Fizikten öykünerek yapılan analojiye göre madde 
karşı madde ile karşılaştığında/çarpıştığında muazzam bir güç 
ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, kamu yönetimi disiplininde bu 
enerjinin yaratılması için, kamu yönetiminin karşısına anti-yönetim 
düşüncesi çıkarılmalıdır. Bunun için de radikal çoğulculuğun teşvik 
edilmesi gereklidir. McSwite (1997: 174) kamu yönetiminde 
çoğulculuğun disiplinin kimlik sorununa da çözüm olabileceğini 
savunurken, Farmer’la benzer şekilde, postmodern düşüncenin 
yeni alternatiflerin yaratılması konusunda katkıda bulunacağını 
düşünür.  
 
 
Sonuç Yerine 
 
Kamu yönetiminde postmodernizm teriminden anlaşılması 
gereken postmodern dönem ve postmodern kamu yönetimi 
kuramlardır. Bu bağlamda “kamu yönetiminde postmodernizm 
nedir” sorusuna verilecek iki yanıt vardır. İlki, “postmodern 
döneme ait olan ancak bilimsellik, performans, kalite vb. 
vurgusuyla kesinlik arayan ve modern öncüllerden hareket eden, 
ancak kendini kapitalizmin esnekliğine uyarlayabilmiş post-
Fordist10 örgüt kuramıdır. Bunun kamu yönetimindeki en önemli 
yansıması “yeni kamu işletmeciliği” olarak özetlenebilecek 

                                                   
9 Farmer’ın (1999) çarpıştırdığı iki hegemonik biçin geleneksel ve post-ist biçimlerdir. Post-
ist biçimlerden kastettiği, post-pozitivist, post-endüstriyel, post-patriarkal, post-yapısalcı, 
post-modern, post-Freudyen, post-sömürgeci, post-metafiziksel ve diğer “post”lu 
kavramlardır. 
10 Bu çalışmada asıl odak bilgi kuramı olduğundan post-Fordizm tartışmasına girilmemiştir. 
Büyük dönüşüm adı altında başka bir yerde kısmen bu tartışmayı yapmıştım (bkz. Şener, 
2004). Ayrıca konuyla ilgili olarak değerlendirilebilecek kaynaklar şunlardır: Jessop (1994), 
Hannock ve Tyler (2001), Clegg (1995), Şaylan (2002). Post-Fordizmin, Türkiye aç ısından 
bir değerlendirmesi için (bkz. Aslan, 2005).   
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yaklaşımdır. Yine de, kamu yönetiminde postmodernizmi bununla 
sınırlı olarak algılamak kanımca bir eksikliktir. Bunun yanında 
postmodern epistemolojinin radikal eleştirel yaklaşımından yola 
çıkan “söylem kuramları” vardır. Kurumsal determinizmi reddeden, 
teknokrasiyi yıkan, içeriği özgür bırakan, sonuçların değil söylemin 
önemli olduğunu ortaya koyan, en önemli amaçları çoğulculuğu 
daha da artırmak olan bu kuramlar, “postmodern kamu yönetimi” 
çerçevesinde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda postmodern kamu 
yönetimi anlayışlarından ilki olan post-Fordist örgüt kuramları 
reformist bir çerçeveye sahiptir. Kâr amacı doğrultusunda örgüt 
kuramlarını revize eden ve bunu kamu yönetimine aktarmaya 
çalışan yaklaşımların yeni önermelerde bulunduğu kuşkuludur. 
Bunun yanında söylem temelli kuramlar, radikal eleştirel 
yaklaşımlarıyla radikal kuramlar olarak değerlendirilebilir. Burada 
radikallikten kastedilen kapitalizmin reddi değildir. Her türlü 
söyleme verilen izindir ve her söylemi yapıbozuma uğratabilme 
kapasitesidir. 
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